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C. Aplicação do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 por agências (processo EMA) e por 
outras instituições (processo BEI)

9. A situação pouco clara após o Tratado de Lisboa, em que o actual Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 não oferece um quadro adequado e não se aplica claramente a todas as 
instituições, organismos, serviços e agências, para além de não clarificar a sua relação 
com outros actos jurídicos, é ilustrada pelo processo 2493/2008/(BB)TS1 contra a EMA 
(Agência Europeia de Medicamentos) por recusa de divulgação de relatórios sobre reacções 
adversas. Este processo também é um bom exemplo de como o envolvimento do Provedor de 
Justiça pode alterar efectivamente uma prática administrativa incorrecta. O Provedor de 
Justiça salientou, com grande clareza, que os órgãos da União Europeia não devem agir 
apenas de uma forma passiva, mas também estão obrigados a uma abordagem proactiva, o 
que significa que têm de colocar o material no domínio público, sendo ambas as abordagens 
complementares e não alternativas. O Regulamento n.º 726/20042 que institui a EMA prevê 
que o Regulamento n.º 1049/2001 seja aplicável aos documentos detidos pela Agência (artigo 
73.º) e, por outro lado, que a Agência tem de tornar públicos os dados dos relatórios sobre 
reacções adversas, sob determinadas condições (artigo 26.º), e assegurar ao público níveis 
adequados de acesso a bases de dados sobre reacções adversas (artigo 57.º, n.º 1, alínea d)). A 
Agência compreendeu a ligação entre os dois actos jurídicos de tal forma que o Regulamento 
n.º 726/2004 derrogava os princípios gerais do Regulamento n.º 1049/2001; excluiu com a sua 
interpretação do termo "documentos" os dados contidos num sistema de armazenamento 
electrónico; e invocou a excepção de "carga administrativa excessiva". O Provedor de Justiça 
recusou essa argumentação, explicando que aquele regulamento específico está relacionado 
com a abordagem proactiva e que, simultaneamente, os princípios do Regulamento n.º 
1049/2001 têm de ser integralmente aplicados. Também recusou a definição de documento 
facultada pela Agência, afirmando: "82. O Provedor de Justiça não considera que o facto de 
os dados armazenados na base de dados EudraVigilance poderem usufruir de uma maior 
segurança através da encriptação… altera o facto de que o conteúdo da base de dados ser 
constituído por "documentos" na acepção do artigo 3.º do Regulamento n.º 1049/2001. O 
Provedor de Justiça tem sustentado consistentemente que "conteúdo em suporte electrónico" 
abrange conjuntos identificados e re-identificáveis de informações guardadas numa base de 
dados. Os dados encriptados são "um conjunto re-identificável de informações" desde que 
esses dados possam ser recuperados pela Agência através dos instrumentos de tecnologia de 
informação de que dispõe." 

10. A Agência também viu refutada a sua terceira alegação relativa à carga administrativa 
desproporcionada, a respeito da qual o Provedor de Justiça declarou: "88. Antes de mais, o 
Provedor de Justiça relembra que o Regulamento n.º 1049/2001 não contém quaisquer 
excepções segundo as quais o volume de trabalho administrativo justificaria uma recusa de 
acesso a documentos... 90. ... O princípio da proporcionalidade não pode, só por si, ser 
invocado como fundamento para recusar um pedido de acesso a documentos. As razões para 
uma recusa de acesso a documentos devem fundamentar-se exclusivamente nas excepções 
previstas no Regulamento n.º 1049/2001. Na melhor das hipóteses, se ficasse comprovada a 
sua aplicabilidade, o princípio da proporcionalidade apenas explicaria porque as 
justificações baseadas num exame concreto e individual de cada um dos documentos 
poderiam ser substituídas por justificações relacionadas com uma série de documentos... 93. 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 JO L 136 de 30.4.2004, p.1
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O Regulamento n.º 1049/2001 contém, em qualquer caso, uma disposição processual que 
pode ser aplicada para reconciliar uma situação em que o trabalho administrativo para a 
instituição seria desproporcionado (a saber, o artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento n.º 
1049/2001)."1 Com base nas observações do Provedor de Justiça neste processo, bem como 
no processo 2560/2007/BEH 2, a EMA alterou a sua política em 2010.3

11. Uma questão mais difícil prende-se com a relação adequada entre o Tratado, o 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e o Regulamento (CE) n.º 1367/2006 relativo à 
aplicação da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente,4 estabelecendo-se 
neste último que, no que se refere aos interesses comerciais, considera-se que existe um 
interesse público superior na divulgação quando a informação solicitada estiver relacionada 
com emissões para o ambiente (artigo 6.º). Em contravenção com uma formulação tão 
específica, num processo recente instaurado pela Bankwatch, relativamente ao acesso a 
documentos sobre dióxido de carbono recebidos no âmbito de um projecto, o Banco Europeu 
de Investimento declarou que não estava obrigado pelo Regulamento (CE) n.º 1049/2001 
porque a matéria em apreço não dizia respeito às suas funções administrativas (conforme se 
prevê no artigo 15.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia).5 Importava 
aqui exigir uma definição clara de "funções administrativas", assim como uma delimitação 
ainda mais explícita dos fundamentos para recusa entre os dois regulamentos acima indicados.

D. Informação classificada – aspectos interinstitucionais e individuais

12. É possível identificar vários problemas interinstitucionais de acesso a documentos, no 
que diz respeito ao acesso a documentos classificados, por exemplo: a avaliação do diálogo 
UE-China sobre os direitos humanos, a adesão da UE à CEDH, a adesão da Bulgária e da 
Roménia a Schengen, etc. Esta matéria levanta, por um lado, o problema da cooperação 
interinstitucional, em especial no que toca à assinatura de acordos internacionais que, após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, exige o consentimento do Parlamento Europeu. Nos 
termos do artigo 218.°, n.° 10, do TFUE, o Parlamento Europeu é "imediata e plenamente 
informado em todas as fases do processo." Por outro lado, levanta a questão do acesso 
individual no contexto da classificação adequada e possível sobre-classificação, uma vez que 
esses documentos não estão acessíveis ao público em geral. Um dos principais problemas do 
sistema actual é a falta de uma definição comum do termo "documentos classificados da UE" 
e do respectivo tratamento. Em 2001, chegou-se a um compromisso muito criticado, que 
introduzia o artigo 9.º do Regulamento n.º 1049/2001 como uma espécie de reconhecimento 

                                               
1 Um problema semelhante surgiu com um pedido recentemente submetido pela ChemSec para acesso a documentos detidos 
pela ECHA (Agência Europeia dos Produtos Químicos) que contêm informações sobre firmas e quantidades de substâncias 
na lista SIN (Substitute It Now), conforme previsto no Regulamento REACH Esse pedido (datado de 1 de Dezembro de 
2010) foi rejeitado (22 de Dezembro de 2010), tendo a ECHA argumentado que a divulgação prejudicaria os interesses 
comerciais das empresas. Um pedido confirmativo, também gorado, foi submetido em 21 de Janeiro de 2011, tendo sido 
finalmente deliberado em 4 de Março de 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Ver também queixa 3106/2007/TS 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/11/WC500099473.pdf
4 JO L 264 de 25.9.2006, p.13
5 Uma eventual incoerência entre os Tratados e a Convenção de Aarhus seria muito mais difícil de resolver, porque a 
Convenção de Aarhus não tem precedência sobre os Tratados.
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mútuo de diferentes classificações. Essa situação é inaceitável porque consubstancia uma 
violação grave do Estado de direito (Preâmbulo da Carta, artigos 2.º a 6.º do TUE) e do 
princípio de segurança jurídica de acordo com a teoria de hierarquia das normas jurídicas 
(constituição, lei conforme com a constituição e normas inferiores conformes com a 
legislação). Neste momento, temos uma situação em que operamos ao nível 3 (cada 
instituição tem as suas próprias normas, ou são celebrados acordos interinstitucionais), mas 
não existe uma definição e categorização comuns na UE de documentos classificados ao 
nível de uma lei/legislação adequada. Significa isto que entre o nível primário dos Tratados 
e o terceiro nível das normas internas e interinstitucionais, falta um quadro legislativo 
adequado, em violação do artigo 15.º, n.º 3, segundo parágrafo – nunca se conduziu um 
processo legislativo adequado e transparente sobre categorias de classificação, com os 
cidadãos democraticamente representados através dos seus representantes eleitos. Se até aqui 
a situação talvez pudesse ser tolerada, torna-se inadmissível ao abrigo do novo Tratado de 
Lisboa que introduziu uma Carta de Direitos Fundamentais obrigatória, assim como 
disposições muito mais rigorosas e pormenorizadas nos Tratados (importância da abertura e 
da participação dos cidadãos – artigos 9.º a 12.º do TUE e as novas disposições relativas ao 
acesso a documentos e boa governação – artigos 15.º e 298.º do TFUE). 

13. A esse respeito, é de saudar o novo Acordo Interinstitucional entre o Parlamento e a 
Comissão (ver Decisão do Parlamento Europeu de 20 de Outubro de 2010 referente à revisão 
do acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia 
(2010/2118(ACI), Anexo 2)1 porque prevê, em pormenor, várias categorias de classificação, 
assim como procedimentos para o tratamento de tais informações entre as duas instituições. 
Por outro lado, não se aplica ao Conselho. Nesse aspecto, o mandato de negociação para a 
adesão da UE à CEDH ilustra bem os problemas com que o Parlamento se deparou. Em 17 de 
Março de 2010, a Comissão submeteu projectos de directrizes de negociação com vista à
adesão da EU à CEDH, classificando-os com "RESTRAINT EU". Os documentos foram 
disponibilizados aos membros das comissões AFCO, LIBE e DROI numa sala reservada do 
Parlamento. Em 4 de Junho de 2010, o Conselho JAI adoptou uma decisão do Conselho que 
autorizava as negociações, cujo Anexo com o texto das directrizes de negociação estava 
classificado como "restrito" e não foi tornado público.2 Mediante pedido das Comissões LIBE 
e AFCO, o Conselho concordou em disponibilizar o documento, mas apenas a um número 
limitado de deputados e unicamente nas instalações do Conselho, baseando-se no Acordo 
Interinstitucional de 20023 entre o Parlamento e o Conselho, que rege o acesso do Parlamento 
a informações sensíveis do Conselho no domínio da segurança e da política de defesa. O 
mesmo problema surgiu no âmbito da avaliação Schengen da Bulgária e da Roménia, assim 
como no âmbito do diálogo UE-China sobre direitos humanos (SEC 1906.doc), em que o 
Acordo Interinstitucional de 2002 entre o Conselho e o Parlamento não inclui a categoria 
"restraint"

12. É inaceitável que o Conselho adopte uma prática desta natureza no quadro do Tratado de 
Lisboa e das novas prerrogativas dadas ao Parlamento, bem como do ponto de vista da 
responsabilização democrática. Além disso, a classificação afigura-se, por vezes, muito 
questionável, em especial no que diz respeito a documentos referentes aos direitos 
humanos. O mandato de negociação para a CEDH constitui um bom exemplo, em que não 
                                               
1 JO L 304 de 20.11.2010, p .47
2 Parcialmente desclassificado em 2011:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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estão em causa negociações estratégicas mas todo um processo que pretende resolver o 
problema da viabilidade técnica dos actuais sistemas judiciários da CEDH e UE. Além disso, 
as normas relativas à classificação têm uma influência directa no acesso do público a 
documentos. Nesse sentido, as normas relativas ao acesso a documentos classificados 
(incluindo normas interinstitucionais) estão a sustentar (flanquear) medidas de acesso a 
documentos.

Conclusões

Em virtude do exposto nos documentos de trabalho 3 e 4, convém destacar os seguintes 
pontos:

- deve ser adoptado um novo quadro legislativo comum sobre o acesso a documentos, em 
total conformidade com os Tratados;
- deve ser integralmente instituída a transparência legislativa no âmbito dos grupos de 
trabalho do Conselho;
- deve ser conduzida uma avaliação exaustiva dos prazos de tratamento de pedidos de 
acesso a documentos e introduzidas consequências severas em caso de violação desses 
prazos;
- o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 (enquanto não for acordado o novo quadro 
legislativo) deve ser aplicado integralmente a todas as instituições, organismos, serviços 
e agências, em conformidade com os Tratados; quaisquer procedimentos especiais 
previstos nos Tratados (por exemplo, em relação ao Tribunal de Justiça Europeu e ao 
Banco Europeu de Investimento) devem ser interpretados exclusivamente como exigindo 
definições claras (por exemplo, o caso das "funções administrativas");
- deve ser instituído um novo quadro legislativo geral sobre documentos classificados; a 
cooperação interinstitucional deve assentar nesse quadro geral, desenvolvido 
complementarmente por Acordos Interinstitucionais;
- as prerrogativas do Parlamento devem ser integralmente respeitadas (no âmbito da 
legislação e dos acordos internacionais).


